
14963/11 ADD 1 bal/AB/fm   cd/DG 1
DG H 1 B MT

KUNSILL
TAL-UNJONI EWROPEA

Brussell, 6 ta' Ottubru 2011 (12.10)
(OR. en)

14963/11
ADD 1

ASIM 99
COEST 333

ADDENDUM GĦAN-NOTA PUNT "I/A"
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti / Kunsill
Suġġett: Dikjarazzjoni Konġunta dwar Sħubija għall-Mobbiltà bejn l-Unjoni Ewropea u l-

Armenja

Ir-Repubblika tal-Armenja, l-Unjoni Ewropea, u l-Istati Membri parteċipanti tal-Unjoni Ewropea, 

jiġifieri r-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Federali 

tal-Ġermanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Italja, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-

Repubblika tal-Polonja, ir-Rumanija u r-Renju tal-Isvezja, (minn issa 'l quddiem imsejħa "l-

Firmatarji");

FILWAQT LI JAĠIXXU fil-qafas eżistenti għall-kooperazzjoni tagħhom, partikolarment il-Ftehim 

ta' Sħubija u Kooperazzjoni li ilu jopera mill-1 ta' Lulju 1999, kif ukoll il-Pjan ta' Azzjoni tal-

Politika Ewropea tal-Viċinat UE-Armenja approvat fl-14 ta' Novembru 2006; u jieħdu kont tad-

Dikjarazzjoni Konġunta tas-Samit ta' Praga dwar is-Sħubija tal-Lvant tas-7 ta' Mejju 2009, tad-

Dikjarazzjoni Konġunta bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern tal-Armenja ffirmata fid-29 ta' 

April 2011 u tad-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Samit tas-Sħubija tal-Lvant ta’ Varsavja tat-30 ta' 

Settembru 2011;
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FILWAQT LI JFAKKRU li negozjati għal ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Armenja biex jissostitwixxu 

l-ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni attwali bdew f'Lulju 2010;

FILWAQT LI JINNOTAW il-benefiċċji u l-opportunitajiet li migrazzjoni amministrata tajjeb tista' 

twassal kemm lill-migranti kif ukoll lill-Firmatarji;

FILWAQT LI JFAKKRU fid-Dikjarazzjoni Konġunta fil-Konferenza Ministerjali ta' Praga ta' April 

2009 rigward il-Bini ta' Sħubiji dwar il-Migrazzjoni;

FILWAQT LI JIKKONFERMAW l-impenn tagħhom li jtejbu l-faċilitazzjoni tal-moviment tal-

persuni bejn l-Armenja u l-Unjoni Ewropea, waqt li jaħdmu biex jiżguraw ġestjoni aħjar tal-flussi 

migratorji, inklużi l-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-immigrazzjoni irregolari; skont l-aqwa standards 

internazzjonali;

FILWAQT LI JFAKKRU fl-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni adottat mill-Kunsill tal-Unjoni 

Ewropea, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-migrazzjoni ċirkolari u s-sħubiji 

għall-mobbiltà bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi, ippreżentati fis-16 ta' Mejju 2007, il-

Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2007 dwar l-estensjoni u t-tisħiħ tal-Approċċ Globali 

għall-Migrazzjoni għar-reġjuni tal-Lvant u tax-Xlokk li huma ġirien tal-UE u l-Konklużjonijiet tal-

Kunsill dwar is-sħubiji għall-mobbiltà u l-migrazzjoni ċirkolari fil-qafas tal-Approċċ Globali għall-

Migrazzjoni adottati fl-10 ta' Diċembru 2007;

FILWAQT LI JFAKKRU fil-Missjoni ta' Migrazzjoni tal-UE mwettqa fl-10-12 ta' Diċembru 2008 

bil-għan li jissaħħaħ id-djaolgu dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni bejn l-Armenja u l-UE;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-ftehimiet bilaterali eżitenti relatati mal-migrazzjoni kif ukoll il-

ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn l-Armenja u xi wħud mill-Istati Membri;

FILWAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID l-impenn sod tal-Firmatarji biex jikkonkludu u 

jimplimentaw b'mod effettiv ftehimiet futuri dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi u r-riammissjoni 

ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni;



14963/11 ADD 1 bal/AB/fm   cd/DG 3
DG H 1 B MT

IDDEĊIDEW li jistabbilixxu Sħubija għall-Mobbiltà bbażata fuq ir-reċiproċità. Is-Sħubija għall-

Mobbiltà ser ikollha l-fini li timmaniġġa aħjar il-migrazzjoni legali u dik relatata max-xogħol, 

inkluża l-migrazzjoni ċirkolari u dik temporanja, fil-limiti tal-kompetenzi rispettivi tal-Firmatarji u 

b'kont meħud tas-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol u dik soċjoekonomika tagħhom, li ssaħħaħ il-

kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni u l-iżvilupp u l-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-migrazzjoni 

irregolari u t-traffikar u d-dħul klandestin tal-bnedmin, kif ukoll li tippromwovi politika effettiva ta' 

ritorn u riammissjoni, waqt li jiġu rrispettati d-drittijiet tal-bniedem u l-istrumenti internazzjonali 

rilevanti għall-protezzjoni tar-refuġjati u waqt li jittieħed kont tas-sitwazzjoni tal-migranti 

individwali u l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-Firmatarji.

Għal dan il-għan, huma ser JAGĦMLU ĦILITHOM biex jiżviluppaw aktar id-djalogu u l-

kooperazzjoni tagħhom dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni, partikolarment fuq il-linji li ġejjin:

Mobbiltà, migrazzjoni legali u integrazzjoni

1. Għall-promozzjoni ta' qafas aħjar għall-mobbiltà legali u dik relatata max-xogħol, inkluż 

permezz tal-faċilitazzjoni ta' migrazzjoni temporanja u ċirkolari, appoġġat minn aktar 

informazzjoni u inizjattivi konkreti u effettivi kif ukoll il-protezzjoni tal-migranti.

2. Għat-tisħiħ tal-kapaċità ta' monitoraġġ tal-migrazzjoni, b'mod partikolari bit-tisħiħ tal-

kapaċità tal-Armenja li timmaniġġa l-migrazzjoni, inkluż permezz tal-approfondiment tal-

kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-aġenziji għal skambju effettiv ta' informazzjoni, kif  

ukoll fil-qasam tat-titjib tal-qafas legali u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tiegħu, 

speċjalment permezz ta' żvilupp ta' riżorsi umani kwalifikati; għall-appoġġ tal-istabbiliment u 

l-aġġornament regolari tal-profil migratorju tal-Armenja u għall-iżvilupp tal-qafas legali u 

tekniku dwar il-ġbir ta' data u l-immaniġġar relatati mal-migrazzjoni, inkluża l-kooperazzjoni 

mal-istituzzjonijiet nazzjonali u l-aġenziji Ewropej bħall-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

(minn issa 'l quddiem l-ETF).



14963/11 ADD 1 bal/AB/fm   cd/DG 4
DG H 1 B MT

3. Għall-għoti ta' informazzjoni lil migranti potenzjali dwar l-opportunitajiet ta' migrazzjoni 

legali, inkluża l-migrazzjoni relatata max-xogħol, lejn l-Unjoni Ewropea u dwar ir-rekwiżiti 

għal soġġorn legali, inklużi l-opportunitajiet ta' studju fl-Istati Membri; għall-esplorazzjoni 

tal-possibbiltajiet ta' promozzjoni ta' migrazzjoni relatata max-xogħol u żvilupp ta' oqfsa 

legali relatati ma' kondizzjonijiet ta' impjieg għall-migranti, waqt li jsir tlaqqigħ tal-

opportunitajiet tas-suq tax-xogħol, b'rispett sħiħ għall-kompetenzi tal-Firmatarji f'dan il-

qasam u b'kont meħud tas-sitwazzjonijiet u l-ħtiġijiet differenti tas-suq tax-xogħol fl-Armenja 

u l-Istati Membri tal-UE; għall-provvediment ta' informazzjoni dwar opportunitajiet ta' 

impjiegi, is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-linji ta' politika dwar il-migrazzjoni fl-Armenja 

u l-Unjoni Ewropea;

4. Għall-implimentazzjoni ta' taħriġ qabel it-tluq, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni u t-

taħriġ vokazzjonali u t-taħriġ fil-lingwi; għall-promozzjoni jew l-istabbiliment ta' programmi 

ta' skambju u programmi konġunti fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u l-

edukazzjoni għolja, inklużi skemi ta' mobbiltà akkademika u professjonali f'konformità mal-

Communiqués Ministerjali tal-Proċess ta' Bologna; għall-istabbiliment u t-tisħiħ ta' skemi 

għar-rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi u professjonali; b'kont meħud tal-Konvenzjoni 

ta' Lisbona dwar ir-Rikonoxximent tal-Kwalifiki Rigward l-Edukazzjoni Għolja fir-Reġjun 

Ewropew.

5. Għal konsiderazzjoni ulterjuri tal-protezzjoni soċjali ta' migranti legali u membri tal-familji 

tagħhom, inkluż bil-promozzjoni tan-negozjar u l-iffirmar ta' ftehimiet bilaterali dwar il-

protezzjoni soċjali;

6. Għall-approfondiment tad-djalogu dwar kwistjonijiet ta' viża u għat-titjib tal-kapaċitajiet 

konsulari permezz tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-missjonijiet diplomatiċi tal-Istati 

Membri fl-Armenja jew l-iżgurar tar-rappreżentanza tagħhom permezz ta' sedi konsulari 

oħrajn tal-Istati Membri diġà preżenti;
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Migrazzjoni u żvilupp

7. Għall-prevenzjoni, it-tnaqqis u l-ġlieda kontra l-effetti negattivi tal-eżodu ta' mħuħ u l-ħela ta' 

mħuħ, inkluż permezz ta' linji ta' politika ta' ritorn immirati b'mod partikolari għal migranti 

Armeni kkwalifikati u b'kont meħud tal-aħjar standards ta' reklutaġġ etiku, għall-faċilitazzjoni 

tar-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki, għall-iżvilupp ta' għodod għat-tlaqqigħ tax-xogħol, 

għat-titjib tal-iskambju ta' studenti, riċerkaturi u speċjalisti, it-taħriġ u l-programmi ta' 

skambju u xogħol temporanji, inkluż bl-assistenza tal-ETF;

8. Għall-promozzjoni u l-appoġġ tar-ritorn volontarju u r-reintegrazzjoni sostenibbli tal-migranti 

li jirritornaw permezz tal-implimentazzjoni ta' programmi speċifiċi konġunti li joffru taħriġ, 

possibbiltajiet għat-titjib tal-kwalifiki tal-migranti għall-impjieg u assistenza biex isibu 

impjieg; għall-provvediment ta' programmi speċifiċi konġunti ddedikati għall-protezzjoni u l-

assistenza tal-kategoriji vulnerabbli tal-migranti li jirritornaw; għall-iżvilupp tal-

intraprenditorija u l-bini ta' qafas legali fil-qasam tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;

9. Għat-titjib tal-kooperazzjoni mal-komunitajiet Armeni barra mill-pajjiż, waqt li jissaħħu r-

rabtiet mad-Dijaspora; għall-appoġġ ta' programmi li joħolqu l-kondizzjonijiet għat-tisħiħ tal-

investiment tad-Dijaspora fil-pajjiż tal-oriġini, inklużi l-isforzi biex jiġi ffaċilitat trasferiment 

irħis u sigur ta' flus mibgħuta u biex jiġi massimizzat l-impatt tagħhom fuq l-iżvilupp; għal 

aktar kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni doppja u l-portabbiltà tad-drittijiet; għall-

involviment tad-Dijaspora f'attivitajiet ta' ritorn sostenibbli jew migrazzjoni ċirkolari.
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Ġlieda kontra l-immigrazzjoni irregolari u t-traffikar tal-bnedmin, riammissjoni, sigurtà ta' 

dokumenti tal-identità u tal-ivvjaġġar, ġestjoni tal-fruntieri

10. Għat-titjib tal-isforzi tal-Firmatarji fil-ġlieda ulterjuri kontra l-immigrazzjoni irregolari u t-

traffikar tal-bnedmin, għat-tisħiħ tal-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri, 

inkluż permezz ta' aktar titjib tal-kapaċitajiet għas-sorveljanza tal-fruntieri u l-ġestjoni tal-

fruntieri u l-kooperazzjoni transkonfinali, skont l-aqwa standards internazzjonali; għat-tisħiħ 

tas-sigurtà tad-dokumenti tal-ivvjaġġar, id-dokumenti tal-identità u l-permessi ta' residenza, u 

għal kooperazzjoni sħiħa rigward ir-ritorn u r-riammissjoni;

11. Għall-iżvilupp ta' mekkaniżmi effettivi u inizjattivi konkreti għall-prevenzjoni ta' u l-ġlieda 

kontra l-migrazzjoni irregolari, inkluż permezz ta' azzjonijiet bil-għan tas-sensibilizzazzjoni 

tal-pubbliku;

12. Għat-twessigħ ulterjuri tal-applikazzjoni ta' proċeduri tar-riammissjoni, speċjalment permezz 

tal-konklużjoni u l-implimentazzjoni effettiva tal-Ftehim ta' Riammissjoni bejn l-UE u l-

Armenja, għall-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni mal-Istati Membri tal-UE permezz tal-

konklużjoni ta' ftehimiet dwar il-kooperazzjoni transkonfinali, u għall-implimentazzjoni ta' 

programmi speċifiċi konġunti dwar dawn il-kwistjonijiet;

13. Għat-titjib tas-sigurtà tad-dokumenti tal-identità kif ukoll għall-faċilitazzjoni tal-

awtentikazzjoni taċ-ċittadini permezz tal-introduzzjoni tas-sistemi ta' tfittxija tal-marki tas-

swaba' kif ukoll tal-karti ta' identifikazzjoni elettroniċi multifunzjonali.

14. Għat-titjib tal-ġlieda konġunta kontra l-immigrazzjoni irregolari u l-kriminalità transkonfinali 

relatata permezz ta' miżuri operattivi konġunti inkluż l-iskambju ta' informazzjoni, l-aħjar 

prattiki u l-analiżi tar-riskju kif ukoll it-titjib tal-interoperabbiltà operattiva bejn l-

organizzazzjonijiet rilevanti tal-gwardji tal-fruntieri tal-Istati Membri tal-UE u l-Armenja.

F'dan il-kuntest, l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri 

Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Minn issa 'l quddiem imsejħa FRONTEX) tista' 

tkun involuta f'din is-sħubija, kif u meta jkun adatt.
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Asil u protezzjoni internazzjonali

15. Għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-gvern Armen li jimplimenta politika ta' asil u jipprovdi protezzjoni 

internazzjonali skont l-aqwa standards internazzjonali.

16. Għall-faċilitazzjoni tal-akkoljenza ta' dawk li jfittxu l-asil u s-sottomissjoni ta' talbiet għall-

asil permezz tal-iżvilupp ta' proċeduri simplifikati speċifiċi, b'mod partikolari għal dawk bi 

ħtiġijiet speċjali.

Implimentazzjoni

17. Is-Sħubija għall-Mobbiltà hija maħsuba bħala qafas ta' kooperazzjoni għal perijodu twil 

f'konformità mal-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u bbażat fuq djalogu politiku u 

kooperazzjoni, li ser jiġi żviluppat abbażi tar-relazzjoni eżistenti bejn l-Armenja u l-Unjoni 

Ewropea u l-Istati Membri tagħha fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni tagħhom, 

jew is-suċċessur ta' dak il-ftehim, u s-Sħubija tal-Lvant, u ser jevolvi maż-żmien.

18. L-UE biħsiebha tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tas-sħubija permezz ta' inizjattivi tal-

UE u l-Istati Membri, fil-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, f'konformità mal-proċeduri 

applikabbli u b'kont debitu tal-prinċipju ta' preferenza tal-UE. L-aġenziji tal-UE, b'mod 

partikolari l-ETF u l-FRONTEX, kif ukoll is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

speċjalment permezz tad-Delegazzjoni tal-UE fl-Armenja, jistgħu jiġu involuti, kif adatt, fl-

implimentazzjoni tas-sħubija. Is-sħubija tibqa' miftuħa għal kwalunkwe Stat Membru ieħor li 

jixtieq jipparteċipa.

19. Bil-għan li jiddeterminaw il-kwistjonijiet ta' interess komuni u l-ħtiġijiet marbuta mal-

migrazzjoni u l-asil, il-Firmatarji biħsiebhom jiżviluppaw aktar id-djalogu u l-konsultazzjoni 

tagħhom, fi spirtu ta' sħubija.
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20. Il-Firmatarji għandhom l-intenzjoni li jiltaqgħu fil-livell adatt tal-inqas darbtejn fis-sena, fil-

qafas tal-istruttura eżistenti għad-djalogu u l-kooperazzjoni, sabiex jikkunsidraw mill-ġdid il-

prijoritajiet u jkomplu jiżviluppaw is-sħubija jekk meħtieġ.

21. Il-Firmatarji biħsiebhom jikkooperaw, f'livell operattiv fil-post, biex ikomplu jiżguraw il-

koordinazzjoni bejniethom u jevitaw id-duplikazzjoni ta' attivitajiet għall-implimentazzjoni ta' 

din is-sħubija, inkluż billi jinkorporaw sħab u atturi rilevanti preżenti fl-Armenja permezz ta' 

pjattaforma ta' kooperazzjoni kif adatt.

22. Bil-ħsieb tal-implimentazzjoni tas-Sħubija għall-Mobbiltà, il-Firmatarji jikkonfermaw l-

intenzjonijiet tagħhom fir-rigward tal-inizjattivi mniżżlin fl-Anness, soġġett għall-mezzi 

finanzjarji disponibbli tagħhom u – min-naħa tal-UE – b'rispett għad-diviżjoni tal-kompetenzi 

bejn il-Komunità u l-Istati Membri u f'konformità mal-proċeduri applikabbli. Huma 

biħsiebhom jiżguraw koordinazzjoni tajba tal-isforzi rispettivi tagħhom. Biħsiebhom 

jaġġornaw l-Anness b'attivitajiet proposti fuq bażi regolari.

23. Kull fejn adatt, il-Firmatarji ser iwettqu evalwazzjoni tas-sħubija attwali.

24. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-dikjarazzjoni konġunta mhumiex imfassla biex joħolqu drittijiet 

jew obbligi legali skont il-liġi internazzjonali.

Magħmul fi........... fi ...............

L-Armenja, l-Unjoni Ewropea, u l-Istati Membri parteċipanti tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri r-Renju 

tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, 

ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Italja, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Repubblika tal-

Polonja, ir-Rumanija u r-Renju tal-Isvezja
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Għar-Repubblika tal-Armenja,

Għall-Unjoni Ewropea,

Għar-Renju tal-Belġju,

Għar-Repubblika tal-Bulgarija,

Għar-Repubblika Ċeka,

Għar-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Għar-Repubblika Franċiża,

Għar-Repubblika tal-Italja,

Għar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi,

Għar-Repubblika tal-Polonja,

Għar-Rumanija,

Għar-Renju tal-Isvezja,
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ANNESS

Anness 

għad-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Sħubija għall-Mobbiltà mal-Armenja

Fil-qafas tas-Sħubija għall-Mobbiltà tagħhom, il-parteċipanti jikkonfermaw l-intenzjoni tagħhom li 

jieħdu l-inizjattivi li ġejjin:

I) Mobbiltà, migrazzjoni legali u integrazzjoni

Objettiv: Għall-appoġġ tal-kapaċità ta' monitoraġġ tal-migrazzjoni, b'mod partikolari bit-tisħiħ tal-

kapaċità tal-Armenja li timmaniġġa l-migrazzjoni.

a) Proposta tal-UE b'appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' ġestjoni tal-migrazzjoni tal-Armenja, 

b'mod partikolari permezz tal-istabbiliment u l-aġġornament regolari ta' profil ta' migrazzjoni 

dettaljat tal-Armenja, inkluż il-forniment ta' bini ta' kapaċità, b'assistenza għal min jieħu d-

deċiżjonijiet fl-Armenja biex jiddefinixxu u jimplimentaw l-aktar linji ta' politika adatti 

f'koordinazzjoni mill-qrib ma' sħab oħrajn.

b) Proposta mill-Bulgarija, Franza, il-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Rumanija u l-Isvezja għat-tisħiħ tal-

kapaċità amministrattiva tal-Armenja għall-ġestjoni tal-proċessi ta' migrazzjoni, speċjalment 

bil-kondiviżjoni tal-esperjenza fil-qasam tal-migrazzjoni legali u dik relatata max-xogħol, it-

taħriġ ta' uffiċjali dwar l-abbozzar ta' dokumenti strateġiċi fil-qasam tal-migrazzjoni u l-

integrazzjoni, il-ġestjoni ta' migrazzjoni legali u dik relatat max-xogħol;

Objettiv: Għoti ta' informazzjoni lil migranti potenzjali dwar modi ta' migrazzjoni legali lejn l-

Unjoni Ewropea u l-impjieg legali fl-Istati Membri, kif ukoll dwar ir-riskji tal-migrazzjoni illegali;

għall-implimentazzjoni ta' taħriġ qabel it-tluq; għall-promozzjoni ta' skambji bejn studenti u dawk 

professjonali; ir-rikonoxximent ta' kwalifiki akkademiċi u professjonali u l-iskambju ta' 

informazzjoni dwar il-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki u l-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-kwalifiki;

protezzjoni soċjali tal-migranti legali.
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c) Proposta minn Franza għall-promozzjoni ta' mobbiltà ċirkolari ta' professjonisti u studenti 

żgħażagħ; proposta mill-Italja, il-Polonja u l-Isvezja għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar 

possibbiltajiet ta' migrazzjoni b'mezzi legali, inkluża l-migrazzjoni ċirkolari; proposta mir-

Rumanija biex il-ħaddiema migranti potenzjali mill-Armenja jiġu infurmati dwar 

opportunitajiet ta' migrazzjoni legali u r-riskji relatati mal-immigrazzjoni irregolari; proposta 

mir-Rumanija biex jiġu implimentati programmi ta' 'taħriġ ta' qabel it-tluq' u l-promozzjoni ta' 

programmi konġunti ta' studju abbażi tas-sistema ta' Bologna biex jiġi ffaċilitat ir-

rikonoxximent ta' studji u diplomi fir-Rumanija u fl-Armenja; proposta mill-Italja biex, 

permezz tal-awtoritajiet lokali fl-Armenja, l-Ambaxxata tal-Armenja u l-assoċjazzjonijiet ta' 

migranti Armeni fl-Italja, jiġi disseminat manwal dwar l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni fil-

pajjiż; faċilitazzjoni ta' mobbiltà esterna għal Armeni residenti legalment fil-Ġermanja;

d) Bl-appoġġ tal-ETF, il-ġbir ta' informazzjoni magħżula dwar is-suq tax-xogħol u l-

implimentazzjoni tar-riċerka, inkluża l-elaborazzjoni u l-analiżi tad-data, dwar migrazzjoni u 

ħiliet, il-faċilitazzjoni tar-rikonoxximent ta' kwalifiki u t-tqabbil bejn il-ħiliet u 

impjiegi/possibbiltajiet ta' xogħol vakanti disponibbli, kif ukoll is-sensibilizzazzjoni dwar l-

importanza tas-sistema ta' Validazzjoni ta' Taħriġ Mhux Formali u Informali fost l-individwi u 

l-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol biex jintużaw aħjar il-ħiliet miksuba minn migranti li 

jirritornaw;

e) Proposta mill-Bulgarija għan-negozjar ta' ftehimiet bilaterali fil-qasam tas-sigurtà soċjali u l-

ġestjoni tal-migrazzjoni relatata max-xogħol;

II) Migrazzjoni u żvilupp

Objettiv: Għall-promozzjoni ta' sinerġiji pożittivi bejn il-migrazzjoni u l-iżvilupp, għall-prevenzjoni, 

it-tnaqqis u l-ġlieda kontra l-effetti negattivi tal-eżodu ta' mħuħ u l-ħela ta' mħuħ; għall-

faċilitazzjoni ta' integrazzjoni mill-ġdid mingħajr xkiel fis-suq tax-xogħol Armen ta' ċittadini 

Armeni li jerġgħu lura f'pajjiżhom u r-rikonoxximent ta' ħiliet u kwalifiki miksuba barra mill-pajjiż 

għall-benefiċċju tagħhom stess u l-iżvilupp tal-Armenja, partikolarment permezz tal-promozzjoni 

tal-intraprenditorija fost il-migranti.
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a) Proposta minn Franza b'appoġġ għal miżuri li għandhom l-għan li jużaw bis-sħiħ il-ħiliet u l-

kwalifiki professjonali tal-migranti li jinkisbu barra mill-pajjiż għall-benefiċċju tal-iżvilupp 

tal-Armenja;

b) Proposta mill-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-Ġermanja, il-Pajjiżi l-

Baxxi, l-Isvezja u l-UE biex bl-appoġġ tal-ETF tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni mill-ġdid bla 

xkiel fis-suq tax-xogħol Armen ta' ċittadini Armeni li jerġgħu lura f'pajjiżhom, speċjalment 

permezz tal-istabbiliment ta' programm sostenibbli għal assistenza għal perijodu qasir u 

azzjonijiet ta' reintegrazzjoni fit-tul, inkluż l-appoġġ għal imprendituri migranti u l-ħolqien ta' 

mikronegozji, l-appoġġ għar-ritorn ta' esperti u migranti kkwalifikati ħafna, ir-rikonoxximent 

ta' ħiliet u l-promozzjoni ta' programmi ta' assistenza medika u ta' reintegrazzjoni soċjali;

c) Proposta mill-Ġermanja biex tkompli l-promozzjoni ta' mezzi ta' rimessi informati tajjeb u 

kosteffettivi bl-għan li jsir kontribut aħjar għall-iżvilupp tal-pajjiż tal-oriġini tal-migranti;

d) Kondiviżjoni ta' esperjenzi u skambji ta' prattiki tajba fil-qasam tal-linji ta' politika dwar l-

impjieg u l-edukazzjoni, inkluża r-rabta, bl-appoġġ tal-ETF, bejn is-suq tax-xogħol futur u l-

linji ta' politika dwar il-migrazzjoni relatata max-xogħol u l-linji ta' politika dwar l-

Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali;

e) Proposta mir-Rumanija biex titrawwem il-kooperazzjoni bejn l-NGOs, b'mod partikolari l-

assoċjazzjonijiet “dijaspora”, u istituzzjonijiet tal-istat fir-Rumanija u fl-Armenja sabiex tiġi 

iffaċilitata r-reintegrazzjoni tal-persuni ripatrijati fis-sistema edukattiva nazzjonali tal-

Armenja u fis-suq tax-xoghol tagħha;

III) Ġlieda kontra l-immigrazzjoni irregolari u t-traffikar tal-bnedmin, ir-riammissjoni, is-

sigurtà ta' dokumenti tal-identità u tal-ivvjaġġar, il-ġestjoni tal-fruntieri

Objettiv: Għall-iżvilupp ta' mekkaniżmi effettivi u inizjattivi konkreti għall-prevenzjoni tal-

immigrazzjoni irregolari u l-ġlieda kontriha, l-implimentazzjoni effettiva ta' proċeduri ta' 

riammissjoni, it-tisħiħ tas-sigurtà ta' dokumenti tal-identità u t-titjib tas-sorveljanza tal-fruntieri u 

l-kapaċitajiet ta' ġestjoni tal-fruntieri
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a) Proposta mill-Belġju, il-Bulgarija, il-Ġermanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, ir-Rumanija u l-

UE b'appoġġ għal miżuri li għandhom l-għan li jikkondividu l-aspetti prattiċi tal-linji ta' 

politika dwar ir-ritorn, inkluż l-iskambju tal-aħjar prattika dwar il-proċessi ta' riammissjoni;

b) Proposta mill-Belġju u l-Polonja għall-kondiviżjoni tal-għarfien u l-aħjar prattiki dwar it-

tisħiħ tal-kompetenzi amministrattivi u l-istrutturi fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin;

c) Proposta mill-Bulgarija, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja u l-UE b'appoġġ għat-tisħiħ tas-

sorveljanza tal-fruntieri u l-kapaċitajiet ta' ġestjoni tal-fruntieri Armeni, inkluż l-iskambju ta' 

informazzjoni u l-analiżijiet dwar ir-riskju li għandhom l-għan li jtejbu l-effiċjenza tal-

kontroll tal-fruntieri, il-forniment ta' tagħmir u taħriġ, u attivitajiet fil-qasam tar-riċerka u l-

iżvilupp relatati mal-ġestjoni tal-fruntieri;

IV) Asil u protezzjoni internazzjonali

Objettiv: Għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-gvern Armen li jimplimenta politika ta' asil u jipprovdi 

protezzjoni internazzjonali skont l-aqwa standards internazzjonali.

a) Appoġġ tal-UE għall-bini tal-kapaċità tal-gvern Armen li jimplimenta politika ta' asil, inkluża 

l-protezzjoni internazzjonali, skont l-aqwa standards internazzjonali;

b) Proposta mill-Isvezja biex, fil-qafas tal-Proċess ta' Söderköping, torganizza workshop dwar il-

Kurrikulu Ewropew dwar l-Asil (EAC) u, sussegwentement, studju preliminari dwar il-

possibbilta' tat-trasferiment tal-Kurrikulu Ewropew dwar l-Asil (EAC) għall-Armenja u 

pajjiżi oħrajn fis-Sħubija tal-Lvant;

c) Proposta mill-Polonja għall-kondiviżjoni ta' għarfien dwar is-Sistemi ta' Informazzjoni dwar 

il-Pajjiżi tal-Oriġini;

L-inizjattivi proposti hawn fuq ser jiġu kkunsidrati għall-implimentazzjoni fuq bażi maqbula b'mod 

reċiproku u b'kont dovut tas-sitwazzjoni soċjoekonomika tal-Istati parteċipanti u l-mezzi finanzjarji 

disponibbli.

_______________


